
؛  يعين كوم ييئسون ال يعين ذلك أنه البد أن يكون هو الواقع صح، كما يئس الشيطان أن يعبد يف اجلزيرة وعبد

بعد هذا نقول اليأس الذي وقعت يف قلوب الكفار ملا رأوا الفتح العظيم وانتصار اإلسالم قالوا خالص ما اآلن 

  والواقع خالف ذلك .؛ وهذا بناء على عقيدم  ميكن للعرب أن يرتدوا

  أل هنا ألي عهد ؟ اليوم أكملت لكم دينكم )) ((وجل:  قوله عز الشيخ :

  ؛  للعهد احلضوري الطالب :

  العهد احلضوري ؟ أيش احلضوري ؟ ما عندنا اسم إشارة ؟ الشيخ :

  ؛ أي يوم هو ؟  اليوم إشارة إىل اليوم احلاضر يعين اليوم احلاضر الشيخ :

  يوم عرفة  الطالب :

  ؟  ، أي يوم األسبوع يوم عرفة الشيخ :

  يوم اجلمعة ؛  الطالب :

  طيب أحسنت . الشيخ :

  ؟ قراءتان ؟ فيها قراءتان ما مها فمن اضطر )) (( فمن اضطر غير باغ وال عاد )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  ما أخذناها الطالب :

فمن  ((:  ؛ يعين فيها قراءتان بالضم فمن اضطر )) ((بالكسر  فمن اضطر )) ((اآلن نأخذها:  الشيخ :

على األصل وهو كسر الساكن  فمن اضطر )) ((قراءة الثانية:  )) اضطر ((ملناسبة الضمة يف الفعل  اضطر ))

فمن  ((و فمن اضطر )) ((، الضم والكسر بالنون  هذه واحدة فمن اضطر )) ((؛  عند التقاء الساكنني

، ومهزة الوصل ساكنة أو  ، اهلمزة مهزة وصل ، أي نعم التقاء الساكنني النون مضمومة ومكسورة اضطر ))

؛ لكن هنا ضمت ملناسبة ضم  ، هذا األصل ؛ لكن واألصل إذا التقى الساكنني يكسر نصبه املتحركة ؟ ساكنة

  . فمن اضطر )) ((ان من قد تكون أسهل على اإلنس فمن اضطر )) ((ألنه قد تكون أيسر يف النطق  ؛ التاء

  ما املراد باملخمصة ؟ الشيخ :

  ،  اجلوع الطالب :

  نعم املخمصة اجلوع . الشيخ :

 هل بينهما تعارض ؟ فمن اضطر غير باغ وال عاد )) ((يف آية أخرى:  الشيخ :

  ؛  ال ما يف تعارض الطالب :



؛ لكن بعض العلماء  آكل أكثر من الضرورة وال عاد )) ((،  للميتة غير باغ )) ((كيف ؟ طيب إذا  الشيخ :

؛ فهل هذا تفسري صحيح ؟ ما ذكرت ؟ ال إله إال اهللا ـ  ، والعادي اآلمث بسفره فسر الباغي باخلارج على اإلميان

  . الظاهر أنتم تنسون

وذلك ؛  أي مائل إىل اإلمث غير متجانف إلثم )) ((أي جماعة  فمن اضطر في مخمصة )) ((يف قوله تعاىل:  

 ((؛ فمنهم من قال:  يف آية أخرى غير باغ وال عاد )) ((؛ لكن  بأكله بدون الضرورة أو بالزيادة على الضرورة

تفسر آية املائدة وآية املائدة من آخر ما نزل؛ فيكون غري باغ ألكل امليتة وال عاد آكل أكثر  غير باغ وال عاد ))

 ((البغاة هم الذي خيرجون على اإلمام  غير باغ )) ((قال:  ؛ وبعضهم ؛ وهذا تفسري مطابق لآلية من ضرورة

من كان ؛ وهلذا قالوا  ؟ بعيد جدا ؛ ولكن يقال أين هذا املعىن من اآلية أي وال عاص يف سفرهم وال عاد ))

؛ والصحيح  اأن يكون السفر مباح واطرت شا معاصيا يف سفره فإنه وإن اضطر وإن مات ال يأكل من امليتة؛ أل

في  ((تطابق قوله:  غير باغ وال عاد )) ((، وأن قوله:  ، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا خالف ذلك

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف  ((يف اآلية الكرمية قال:  تطابقها متاما . مخمصة غير متجانف إلثم ))

؟ فمن اضطر فإن اهللا غفور رحيم فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إىل امليتة  إلثم فإن اهللا غفور رحيم ))

؛ ال يؤاخذه يعين أن  يعين من اضطر فإن اهللا غفور رحيم يعين فيغفر اهللا له ؟ ال يعاقبه اهللا ويش تفهم من اآلية ؟

ذكرنا لكم على هذه اآلية أو غريها على  . اهللا يغفر له ويرمحه فغفر له الذنب بتناول هذا احملرم ورمحه بإباحته له

، من أمثلته يف قطاع الطريق:  ؛ ومن أمثلة هذه اآلية ؟ ذكرناها به اآلية يؤخذ منه حكم أو ما ذكرنا أن ما ختتم

؛ وذكرنا  أي فهي تسقط عنهم ال إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) ((

فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا لكم قصة عن أعرايب مسع قارئ يقرأ قوله تعاىل: والسارق والسارقة 

؛ فأعادها على ما قرأها أوال: نكاال من اهللا واهللا غفور  ؛ فقال األعرايب للقارئ: أخطأت اقرأ واهللا غفور رحيم 

؛ وجه ذلك ألنه عز  فقال: أصبت نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) ((فقال أعدها ما هكذا ؟ فقال:   رحيم؛

؛ طيب إذا فمن اضطر يف خممصة غري  طع ولو غفر ورحم ما قطع؛ وهذا صحيح هذا استنباط واضحوحكم فق

 ((قال اهللا تعاىل:   متجانف إلمث غفر له ذنبه بأكله بل وأحل له ذلك برمحة اهللا . أخذنا فوائدها أظن ؟ نعم .

يسألون الرسول عليه الصالة  ، والصحابة ال الفاعل هم الصحابة يسألونك )) يسألونك ماذا أحل لهم )) ((

؛ وقد ذكر اهللا يف القرآن  والسالم إال عن شيء فيه منفعة هلم إما يف الدين أو يف الدنيا وأيضا هو مشكلة عليهم

؛ فهل أجام الرسول ؟ اآلية تدل على أنه مل جيبهم بدليل أن اهللا  حوايل اثين عشر موضعا من سؤال الصحابة له

؛ واعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال املال وتارة  أحل لكم الطيبات ... )) ((يف جوام  يعين قل )) ((قال له: 



يراد به االستفهام؛ فإذا أريد به سؤال املال نصب مفعولني؛ وإذا أريد به استفهام نصب مفعوال واحدا مث عدي 

من يسألني  (؛ ومنه قول اهللا تعاىل:  إىل الثاين بعن؛ انتبه؛ فإذا أردت أن تسأل رجال درمها تقول: أسألك درمها

عن ضالة ؛ وإذا أردت أن تسأل  ؛ فاملفعول الثاين حمذوف لداللة السياق عليه أي من يسألين شيئا فأعطيه )

؛ ويتعدى قلت لكم إىل املفعول  ؛ وتقول: سألين فالن عن مسألة فالنية ضاعت لك تقول: أسألك عن ضاليت

قلنا اجلواب عن  ؟ سأل سائل بعذاب واقع )) ((ائل: ما اجلواب يف قوله تعاىل: فإن قال ق ؟ بعن . الثاين بأيش

؛ فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إىل ما ال يتعدى به فإنه يضمن معىن يناسب  ذلك خمتلف فيه عند العلماء

؟ إذا ؛ أنتم فامهني ذلك  ؛ ومنهم من قال: إن احلرف يفسر باحلرف املناسب للفعل احلرف الذي تعدى به

؛ فاألمر واضح، مل جتري العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف  تعدى إىل مفعوله حبرف جرت العادة أنه يتعدى به

، قال  ؛ نشوف ؛ فهمتم ؟ نعم النحويون هل يفسر احلرف مبا يناسب الفعل أو يفسر الفعل مبا يناسب احلرف

؟ منها،   يشرب )) ((ما الذي يناسب  باد اهللا ))يشرب بها ع (( عينا يشرب بها عباد اهللا )) ((اهللا تعاىل: 

على القول بأن احلرف  يشرب بها )) ((لكن جاءت اآلية:  فشربوا منه إال قليال منهم )) ((كما قال تعاىل: 

؛ وعلى القول الثاين نلتمس  مبعىن من يشرب بها )) ((، نقول: الباء يف قوله:  يكون مبعىن احلرف املناسب للفعل

تضمن معىن يروى،  ))يشرب  ((الفعل الذي يناسب الباء أن نقول إن  ))يشرب ((ـ؛ ف ب الباءمعىن يناس

؛ ألن الري  ، الثاين أبلغ ، الثاين ؛ أفهمتم ؟ أيهما أبلغ ؟ األول وحينئذ يكون التقدير: عينا يروى ا عباد اهللا

وهذا مذهب حناة البصرة وهو الذي اختاره ؛  ، وحينئذ يكون التجوز بالفعل ال باحلرف يستلزم الشرب وال عكس

من قال إن  سأل سائل بعذاب واقع )) ((نرجع إىل اآلية:  . شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف مقدمة التفسري

، سأل  ؛ ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمن مبعىن اجلواب يقول الباء هنا مبعىن عن التجوز باحلرف

سؤال أيش ؟  يسألونك ماذا أحل لهم )) ((اآلية اليت معنا  ؛ وهذا أصح كما قلنا . اقعسائل فأجيب بعذاب و 

ومثل ذا بعد ما  ؛ قال ابن مالك رمحه اهللا: ذا هنا مبعىن الذي )) ماذا أحل لهم ((؛  مال أو علم ؟ علم

؛  أي ما الذي أحل هلماستفهام ؛ أي مثل صيغ العموم املوصولة ذا بعد ما استفهام أي بعد ما االستفهامية، 

أي احل لكم األطعمة  قل أحل لكم الطيبات )) (( ؟ اهللا . ؛ واحمللل من والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما

 يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) ((الطيبات؛ قال اهللا تعاىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ وليس كل خبيث يكون  ، وكلما حرمه فهو خبيثا أحله اهللا فهو طيب؛ ومعىن اآليتني ـ اهللا أعلم ـ أن كل م

وما علمتم من  (( حراما بدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصف الثوم بأا شجرة خبيثة ومل حيرمها .

، واجلوارح مجع جارحة وهي  يعين وأحل لكم ما صاده ما علمتم من اجلوارح الجوارح مكلبين تعلمونهن ))



وحيتمل  تعلمونهن مما علمكم اهللا )) ((أي معلمني هلن،  مكلبين تعلمونهن مما علمكم اهللا )) ((بة ؛ الكاس

 ((أي اجلوارح  تعلمونهن )) ((؛  أي جارحني يعين أن هذه الكواسب جترح ما أمسكت مكلبين )) ((أن يكون 

كلوا يعين على وجه اإلباحة واألمر   فكلوا مما أمسكن عليكم )) (( . أي يف كيفية الصيد مما علمكم اهللا ))

أي مما  وأمسكن عليكم )) ((؛  ومن هنا تبعيضية وليست بيانية مما أمسكن عليكم )) ((هنا لإلباحة 

؛  ؛ أو ما أشبه ذلك على القول بتضمني الفعل أمسكن مضموما إليكم أو مما أمسكن عليكم يعين حممال عليكم

 واذكروا اسم اهللا عليه )) (( كون على مبعىن الالم أي مما أمسكن لكم .وأما على القول بأن ااز باحلرف ت

، السنة دلت على أنه  اذكروا اسم اهللا عليه مىت ؟ عند األكل أو عند إرسال اجلارحة ؟ كالمها؛ الواقع أنه كالمها

التسمية على  ؛ فيكون ، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسك وأراد أن يأكل يسمي يسمي إذا أرسل اجلارحة

اتقوا اهللا أي اختذوا وقاية من عذابه  واتقوا اهللا إن اهللا سريع الحساب )) (( األكل والتسمية على اإلرسال .

هذه اجلملة خربية مؤكدة بإن، والغرض منها  إن اهللا سريع الحساب )) (( . وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه

؛ وهو سريع احلساب  اهللا فإن اهللا تعاىل سيحاسبكم على أعمالكمالتخويف من اجتناب التقوى، أن من مل يتق 

؛ أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا متضي سريعا  وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه وسرعة الوقت من وجه آخر

هم يف ؛ وأما سرعة التنفيذ فإن اهللا تعاىل حياسب اخلالئق يوم القيمة على كثرم حياسب وإذا باإلنسان قد انتهى

يف اآلية فوائد عديدة؛   . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) ((؛ لقوله تعاىل:  نصف يوم

ومن هنا نعرف أن  يسألونك ماذا أحل لكم )) . ((؛ لقوله:  منها: حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على العلم

؛ فالسؤال عنه بدعة؛ ألننا نعلم أنه لو   الغيبما مل يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه يف عصرنا من أمور 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . كان هناك خري يف العلم به ألهلم اهللا الصحابة يسألوا عنه حىت يتبني األمر

 أو حنرم من أهوائنا فقال:لل حنوجل من أن  اهللا عز نا؛ بل حذر  اإلحالل والتحرمي ليس إىل العباد بل إىل عباد اهللا

ومن فوائد  . وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب )) ((

أن هذه اآلية الكرمية: أن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ال يستقل بالتحليل أو التحرمي؛ وجهه يا أخ ؟ 

، حيث قال  صلى اهللا عليه وسلم بذلك؛ وقد صرح بذلك النيب  الرسول مل جيب ولكن اهللا تعاىل أجام

،  فذهب الصحابة يقولون: حرمت ) من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فال يقربن مساجدنا (للصحابة: 

إنه ليس بي تحريم ما أحل اهللا ولكني  (؛ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فقال هلم:  حرمت

   . أكره ريحها )

  



  

  لوثن األصنام فقط أو هو أعم من ذلك ؟هل يراد با السائل :

  املراد ا ما نصم . الشيخ :

  هذا إذا مل يذحبه لنفس القرب فإنه حالل لكن فعلهم نوع من الشرك . الشيخ :

  وجل لكن اعتقدوا أن هذا املكان أفضل . ، ذحبوها هللا عز ، ال ما ذحبوها عليه ال الشيخ :

  ، الفوائد ما انتهت . ما جاء الشيخ :

  ، إن اهللا لريضى عن العبد  ... ، بل يشرع له أن حيمد اهللا ما يقال الشيخ :

  نقول إذا مل تستطع شيئا فدعه وحاوله إىل ما تستطيع . الشيخ :

   مثل أن تقول خامت من حديد وما أشبه ذلك . الشيخ :

      ؟  أن كل خبيث حمرم (( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ))هل يفهم من قوله تعاىل:  السائل :

، ما يتعني  ؛ ألن الصحابة إمنا قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن حيضر مصلى ال، هذا ما يستقيم الشيخ :

  بوصفها باخلبث .

؛ وهذا هو الذي جعلنا نقول هذا: بأن كل حمرم فهو خبيث وليس   ، أبدا ما هو مستقيم ما هو مستقيم الشيخ :

   كل خبيث حمرما .

   يؤكل نستمر . إال ما ذكيتم )) ((يؤكل، ألنه قال:  خ :الشي

؛  ، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع من فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما أحله اهللا فهو طيب

 ومن فوائد اآلية الكرمية: نأخذ باملفهوم أن كل ما حرمه اهللا فهو خبيث . . أحل لكم الطيبات )) ((لقوله: 

؛ فما هي اجلوارح ؟ هل كل جارح ميكن أن يؤكل حلمه أي يؤكل ما صاده ؟ نقول نعم   إحالل ما اقتنصته اجلوارح

؛  ؛ وأكثر ما ي التعليم الكالب وهذه للظواهر مث الصقور وهذه للطائر ؛ لكن بشرط أن يكون معلما كل جارح

؛  ؛ كم شرط ؟ ثالثة ؛ وإذا أمسك مل يأكل رفإذا كان من الكالب فالبد أن يسرتسل إذا أرسل وينزجر إذا زج

؛ ألنه لو  ؛ ينزجر إذا رجز يعين إذا زجرته ليقف وقف يسرتسل إذا أرسل مثال إذا رأيت صيدا وأرسلته اسرتسل

؛ الثالث: إذا أمسك مل يأكل فإن أكل فهو يدل على أنه  جتاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه

من فوائد هذه اآلية  ؛ أظن آخر ما أخذنا الفوائد ؟ من أين ؟  هللا من الشيطان الرجيمأمسك لنفسه .أعوذ با

ومن فوائدها أيضا: فضيلة  . وما علمتم من الجوارح )) ((؛ لقوله:  الكرمية: أن من احليوان ما يقبل التعليم

؛ فأحل الثاين ومل حيل األول؛ وهذا يدل على فضل  ؛ ألن اهللا تعاىل فرق بني ما ليس مبعلم وما كان معلما العلم



 ((؛ لقوله:  عند إرسال اجلارح ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تسمية اهللا تعاىل التعليم حىت يف احليوانات .

؛ ألن هناك احتماال آخر وهو أن املعىن اذكروا  وهذا على أحد االحتماالت باآلية واذكروا اسم اهللا عليه ))

 عند أكله؛ ومعىن ثالث وهو اذكروا اسم اهللا عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله اجلارح؛ وكل هذه حمتملة اسم اهللا

 ؛ وشواهد هذا كثريا منها: حل الذبيحة ومن فوائد اآلية الكرمية: بركة ذكر اسم اهللا يف اآلية فتحمل عليها مجيعا .

؛ املهم أن  ، أن احلمل يوقى إساءة اجلن والشياطني يف الطعام ، أن الربكة تنزل ، متام طهارة الوضوء ، حل الصيد

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ظاهرها إباحة ما صاده اجلارح  ، هلا شواهد كثرية . بركة اسم اهللا تعاىل كثرية

ع جارح وهو ؛ أما إذا قلنا إن اجلوارح مج ؛ وهذا مبين على أن املراد باجلوارح الكواسب سواء جرح أم مل جيرح

الذي جيرح الشيء فحينئذ البد من أن ينهر الدم؛ ويتبني ذلك باملثال، مثال لو جاء الكلب لو جاء بالصيد خمنوقا 

ليس فيه أي جرح ومل خيرج منه أي دم فهل يباح أو ال ؟ إن قلنا إن املراد باجلوارح الكواسب فهو مباح وإذا قلنا 

؛ منهم  ؛ واملسألة فيها خالف بني العلماء اجللد وخيرج منه الدم فإنه ال يباحاملراد باجلوارح اجلارحات اليت جيرحن 

 (، واستدل هؤالء بعموم قوله عليه الصالة والسالم :  من يقول: إنه يشرتط أن جيرح الكلب وإن مل جيرح فال حيل

ومنهم من قال: أن اجلوارح هن الكواسب وأن كل ما أمسكنهن  ؛ ما أنحر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا )

؛ والشك أن االحتياط تركه لكن التحرمي فيه نظر يعين االحتياط  على صاحبهن فإنه حالل سواء جرح أم مل جيرح

 كلوا ما أمسكن  ((: م عمو ل اإذا جاء الكلب لك بصيد مل جيرح أن ترتكه لكن كوننا جنزم التحرمي ال جنزم

تعلمون )) فيه إسناد  ؛ ألن قوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: قطع ما يوجب اإلعجاب بالنفس . يكم ))عل

إشارة  )) مما علمكم اهللا ((التعليم إىل البشر؛ فقد يزهى اإلنسان بنفسه ويغرت ويعجب فلهذا قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية  . )) مما علمكم اهللا (( إىل أن علمك الذي تعلمه إياهن أين مصدره ؟ عند اهللا عزوجل

؛ فالعلم هنا ليس هو العلم باألحكام  ؛ بل علم كل شيء حبسبه الكرمية: أن العلم ال خيتص بالعلوم الشرعية

؛ فيكون فيه دليل على  ؛ لكنه علم بتعليم اجلوارح كيف يصدن الشرعية وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك

،  وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: سعة رمحة اهللا عز يقتضيه السياق وكل شيء حبسبه .أن العلم خيتص مبا 

؛ وهذا الشك أنه من توسيع اهللا  ، بواسطة أي واسطة اجلوارح حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة

ملا كان يشق على اإلنسان أن يصطاد  ؛ ألنه ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املشقة جتلب التيسري لنا يف الرزق .

الصيد بنفسه يف كل وقت وحني رمبا يكون مثال يف جبال يف سهول يف أودية ال يستطيع أن يصيد بنفسه رخص 

ومن فوائد هذه اآلية  ؛ فهذا من توسعة اهللا سبحانه وتعاىل على عباده يف أسباب الرزق . له أن يصيد جبارح

وال  ((؛ لعموم قوله تعاىل:  ؛ فإن نسي فإا ال حتل عاىل ومنه عند إرسال الصيدالكرمية: وجوب ذكر اسم اهللا ت



وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل ذكر اسم اهللا شرطا والشرط ال يثبت  تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه ))

؛  ، وهو مقتضى األدلة ىل؛ وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعا بالسهو

 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ((وقال بعض العلماء إا أي التسمية تسقط بالسهو لعموم قوله تعاىل: 

؛ لكننا نقول إن هذا الذي مل يذكر اسم اهللا على الصيد أو على الذبيحة هو معذور الشك  فقال اهللا: قد فعلت

ية وذبح أو صاد كان بذلك آمثا ألنه إضاعة املال ونوع من االستهزاء بآيات اهللا؛ وال يؤاخذ ولو تعمد ترك التسم

، نقول ملن أراد  ، النظر اآلن يف اآلكل نظر اآلن ليس يف الذابح أو الصائدفهو هذا الذي نسي ال يؤاخذ لكن ال

؛  عليه وقد يت أن تأكلأن يأكل من هذا الصيد الذي مل يذكر اسم اهللا عليه، هذا الصيد مل يذكر اسم اهللا 

؛ وكالمها ال  ؛ ألن املسألة هنا هلا جهتان: جهة الصائد والذابح وجهة اآلكل فإن أكل ناسيا ؟ فال شيء عليه

؛ لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه ال يؤاخذ مث يتوجه املنع إىل من ؟ إىل اآلكل ويقال له  يؤاخذ بنسيان

؛ ألن اهللا  ؛ وزعم من زعم أن املراد مما مل يذكر اسم اهللا عليه امليتة زعم خاطئ اهللا عليهال تأكل مما مل يذكر اسم 

؛  ولو أراد اهللا تعاىل ذلك لقال: وال تأكلوا امليتة حرمت عليكم الميتة )) ((تعاىل ذكر حترمي امليتة صرحيا فقال: 

يف تفسري أن اإلمجاع منعقد ن ذكر ابن جرير ؛ لك وعلى هذا فما اختاره شيخ اإلسالم رمحه اهللا هو القول احلق

على أن مرتوكة التسمية نسيانا حالل، وتعقبه ابن كثري رمحه اهللا وقال: إن ابن جرير ممن ال يعتد بقول الواحد 

؛ وهو خالف ما عليه العلماء والصواب اإلمجاع أن ال يوجد خمالف فإن وجد خمالف  واالثنني يف نقل اإلمجاع

 ((؛ لقوله:  وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عز لفقهاء اتهدين فال إمجاع .ولو واحدا من ا

ومن فوائد هذه اآلية  ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن من أكل ماال حيلله اهللا فهو غري متق هللا . . واتقوا اهللا ))

ومنها أيضا: أن اهللا تعاىل سريع  . لحساب ))(( إن اهللا سريع ا؛ لقول اهللا تعاىل:  الكرمية: إثبات احلساب

، وسرعة فصل اهللا  وجل وذلك باملوت احلساب، ومن ذلك ما ذكرناه يف التفسري أن املراد به سرعة لقاء اهللا عز

(( تعاىل بني العباد وذلك يوم القيمة فإن اهللا يفصل بني الناس وحياسبهم يف نصف يوم بدليل قوله تعاىل: 

فإن قال قائل: سرعة احلساب من صفات اهللا الذاتية أو  . يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ))أصحاب الجنة 

مث   . ؛ وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية قلنا هي الفعلية ألن احملاسبة فعل يتعلق مبشيئته الفعلية ؟

،  ما قبل هذا اليوم ما سوى الزمن املاضي اليوم حيتمل املراد بذلك اليوم أحل لكم الطيبات )) ((قال اهللا تعاىل: 

؛ فحذف  وجل من أحلها ؟ أحلها اهللا عز أحل لكم الطيبات )) (( أو اليوم احلاضر الذي هو اليوم املعني .

وجل وهو معلوم واحمللل واحملرم وهو  فاخلالق هو اهللا عز خلق اإلنسان ضعيفا )) ((الفاعل للعلم به كما يف قوله: 

؛ وعلى هذا فمن كان  حذف الفاعل يف اخللق وهو أمر كوين ويف الشرع وهو يف احلالل واحلرام ؛ ولذلك معلوم



 معلوما بالتحليل أو التحرمي أو اإلجياد واإلعدام فال حرج أن حيذف ويبىن الفاعل أو يبىن الفعل مبا مل يسم فاعله .

قل ال يستوي  ((؛ قال اهللا تعاىل:  ث؛ والطيبات هي ضد اخلبي أي أحل اهللا الطيبات اليوم أحل لكم )) ((

فما هو ميزان الطيب ؟ أو هو يف ذوق كل إنسان أم يف عادة الناس أم ماذا ؟ نقول املرجع  الخبيث والطيب ))

فإن قال قائل: ما األصل ؟  يف ذلك ما جاءته الشريعة، فما أحلته الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث .

طيب إذا  هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا )) ((؛ ما الدليل ؟  ؟ احللأخ ما هو األصل يف األطعمة 

األصل حل فإذا ادعى مدعي هذا الشيء حرام من طري أو غريه قلنا له: ما الدليل على ذلك ؟ وما أحله اهللا فهو 

كتاب طعام الذين أوتوا ال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) (( (( طيب الشك .

، مث أيضا  ، ال، املراد كلما يطعمون من حلم ؛ وليس املراد كلما يطعمون من حب ومثر يعين اليهود والنصارى)) 

،  ليس املراد كلما يطعمون من حلم إذا كان ال تشرتط له الذكاة ألن ما ال تشرتط له الذكاة حالل بدون فعل

طعام الذين أوتوا  ((ص وال ميكن أن اهللا تعاىل يقول: واحلبوب والثمار حالل بدون فعل فليس من طعامهم اخلا

؛ فمثال لو كان أهل الكتاب ال يأكلون إال الشعري فهل حل  واملراد به هذا الطعام الذي لكل أحد الكتاب ))

؛ ما  ؛ ألن هذا ليس من خصائصهم ومل يكن إحالله متوقفا على فعلهم الشعري لنا مأخوذ من آية هذه ؟ ال

؛ وهلذا فسر ابن عباس رضي اهللا عنهما فسر طعامهم  اإلحالل على فعلهم ؟ هي الذبائحالذي يتوقف 

؛ وظاهر  هو ذبائحهم وهم اليهود والنصارىطعام الذين أوتوا الكتاب ))  ((؛ وعليه فيكون املراد بـ بذبائحهم

للعموم وألن هذه اآلية يف نفس اآلية الكرمية أنه ال فرق بني أن يكونوا قد بدلوا و حرفوا أو التزموا بشرائعهم 

 حل لهم )) ((أي ما ذحبتموه  وطعامكم )) (( السورة اليت حكى اهللا عنهم أم يقولون إن اهللا ثالث ثالثة .

؛ حالل يتوقف على ذبح  فهنا فاألطعمة ثالثة أنواع: طعام ال يتوقف حله على فعل آدمي فهذا حل للجميع

يعين وأحل لكم احملصنات؛  والمحصنات)) (( إن ذحبوه فهو حالل لنا .اإلنسان فإن ذحبناه فهو حالل هلو و 

احملصنات من املؤمنات هن  والمحصنات من المؤمنات )) الطيبات )) (( ((فعليه فتكون معطوفة قوله: 

ومن  ((؛ فأما األول فيؤيده قول اهللا تبارك وتعاىل:  ؛ وحيتمل أن يكون املراد بذلك العفيفات احلرائر، حالل لنا

فإن املراد باحملصنات هنا  لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ))

إن الذين يرمون المحصنات   ((احلرائر بال إشكال؛ أما الثاين أن املراد به العفيفات فيؤيده قوله تعاىل: 

يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة والذين  ((وقوله:  الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ))

؛ اآلية حمتملة ليس  فاملراد ن العفيفات عن الزنا؛ ولكن الذي يبدوا أن املراد باحملسنات هنا احلرائر شهداء ))

؛ وأما اململوكات فال حيل  يعين احلرائرالمحصنات من المؤمنات ))  ((فيها ما يدل على هذا وال على هذا؛ 



والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  (( . ن إال بشروط سبقت يف سورة النساءلإلنسان أن يتزوجه

من  (( ؛ أيش احملصنات ؟ احلرائر أو العفيفات على اخلالف . احملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ))

مسافحين وال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير  ((لكن بشرط  الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ))

اشرتط إيتاء األجور  اشرتط اهللا تعاىل حلل احملصنات من املؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب )) متخذي أخدان

   ؛ وهلذا مساها اهللا تعاىل أجرا ألن األجر ما يؤخذ مبقابلة عوض وهي املهور اليت تبذل عوضا عن استمتاع باملرأة


